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 Verordening toeristenbelasting 2015 
 

 
 
Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
de Verordening toeristenbelasting 2015 vast te stellen 
 

INHOUD 

INLEIDING 

Om belastingen te kunnen heffen is het noodzakelijk, dat er door de gemeenteraad 
belastingverordeningen zijn vastgesteld. Met het oog op een correcte heffing in het 
belastingjaar 2015 wordt met dit voorstel de Verordening toeristenbelasting 2015 ter vaststelling 
aan u voorgelegd. 
 
 
ARGUMENTEN 

In de Programmabegroting 2015 is over toeristenbelasting het volgende opgenomen. 
 
 Het tarief voor toeristenbelasting was in 2014 € 0,95 per persoon per overnachting. Voor 2015 
wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd. Het tarief 2015 is afhankelijk van de volumegroei 
opbrengst toeristenbelasting zoals deze is geraamd bij de begroting 2012 (T-2). Deze 
opbrengstgroei is besproken met de recreatieondernemers. Indien de volumegroei in 
opbrengst niet gehaald wordt dan zal de hoogte van het tarief toeristenbelasting afgeleid 
worden van de door de gemeente geraamde opbrengst 2015 in de begroting 2012.  
In het kort komt de afspraak op het volgende neer: 
Er is besloten, mede na divers overleggen met de ondernemers, het tarief vast te stellen op  
€ 0,95 per overnachting.  
De toeristenbelasting was ook in het kader van de ombuigingen onderwerp van gesprek.  
Refererend aan het terzake bij de Kadernota 2012 aangenomen amendement is het tarief 2012 
gesteld op € 0,95 per overnachting onder voorwaarde dat er een meeropbrengst gerealiseerd 
wordt van: 
2012: € 200.000 
2013: € 300.000 
2014: € 400.000 
2015: € 465.000 
2016: € 465.000 
Bij een gelijkblijvend tarief van € 0,95 is de meeropbrengst alleen te realiseren door 
volumegroei van het aantal overnachtingen. Op basis van bovenstaande is er een taakstelling 
voor de recreatieondernemers van een groei van het aantal overnachtingen van: 
2012: 97.710 overnachtingen (+ 13,7 %) 
2013: 202.974 overnachtingen (+ 28,4 %) 
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2014: 308.237 overnachtingen (+ 43,2 %) 
2015:        376.658 overnachtingen (+ 52,7 %) 
2016: 376.658 overnachtingen (+ 52,7 %) 
(Basis 714.500 overnachtingen) 
Uw raad heeft bij amendement aangegeven een eventuele tariefsverhoging na 2012 af te laten 
hangen van de mate waarin de bovenstaande volumegroei gerealiseerd wordt. Uitgangspunt is 
dat de meeropbrengst gerealiseerd wordt. Het college heeft de vertegenwoordiger van de 
recreatieondernemers, de Recron, bij brief over het standpunt van de raad geïnformeerd. 
In 2013 is de geraamde opbrengst gehaald. Op basis van deze gegevens heeft u bij de 
Kadernota 2015 besloten het tarief te handhaven op € 0,95 per persoon per overnachting onder 
voorwaarden dat de geraamde volumegroei in opbrengst voor het jaar 2015 gehaald wordt.  
 
Er is op grond van het voorgaande afgezien van het toepassen van een trendmatige groei voor 
het jaar 2015. 
 
 
 
Het college 
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